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COLÒMBIA: Al finalitzar una reunió del president Álvaro Uribe amb familiars dels militars i policies 
presoners, en mans de la guerrilla de les FARC, el mandatari va donar via lliure a la realització de les 
operacions per a rebre als presoners que les FARC s'havien compromès a alliberar. Aquesta decisió 
modifica substancialment l'anterior que impedia rebre a presoners individualment per a forçar a la 
guerrilla a alliberar-los a tots. En la nova situació el Govern deixa en mans del CICR i de l'Església 
Catòlica els contactes amb les FARC, i assigna a la senadora Piedad Córdoba el paper d'acompanyant. 
Malgrat la flexibilització del Govern perquè es realitzin els alliberaments oferts per les FARC, encara 
no és clar si el Govern estarà o no disposat a negociar el bescanvi dels presoners de les FARC pels 
guerrillers presos a les presons. Mentrestant, la guerrilla de les FARC va fer arribar a la senadora 
Piedad Córdoba un vídeo amb la prova de vida del cap de Policia Pablo Emilio Moncayo, en el qual el 
captiu li demana al president Uribe no obstaculitzar més la llibertat que la guerrilla li ha atorgat. Per 
la seva banda la senadora Córdoba estima que concretar i realitzar l'operació d'alliberament pot tardar 
un mes. D'altra part, el president de Veneçuela, Hugo Chávez, en el seu discurs davant l'Assemblea 
General de l'ONU i després de titllar al Govern del president Uribe com a “una màfia” i tractar-lo de 
“mentider compulsiu”, va qüestionar fortament la política del president Obama i del president Uribe 
per la instal·lació en sòl colombià de set bases militars d'EUA, “la qual cosa constitueix una amenaça 
per a la pau a Amèrica del Sud”. El mandatari veneçolà va demanar a l'ONU un pla de pau per a 
Colòmbia, el qual ell estarà disposat a donar suport. Per la seva banda, el president Uribe va justificar 
la instal·lació de les bases militars d'EUA a Colòmbia, com a part de la cooperació d'aquest país a la 
derrota del narcotràfic i del terrorisme, al mateix temps que va demanar a la comunitat internacional 
sumar-se a aquest esforç i va criticar la “carrera armamentista” que han entrat altres països de la 
regió a Amèrica del Sud. El mandatari va defensar la seva política de seguretat democràtica, 
mitjançant la qual “ha assolit la desmobilització de 51.783 integrants de grups terroristes els 
membres dels quals han passat de prop de 60.000 a menys de 8.000, que la llei de Justícia i Pau que 
els acull ha permès enunciar 29.555 fets criminals, la confessió de 12.104, la troballa de 2.043 fosses 
amb 2.492 cadàvers, la identificació de 708 cossos i el lliurament de 581 als seus familiars.” Aquests 
resultats, en altres moments, han estat controvertits per informes d'instàncies de l'Estat com la 
Procuradoria General de la Nació, la Defensoria del Poble, La Fiscalia i nombrosos observatoris del 
conflicte constituïts per ONG´s internacionals i nacionals, segons els quals a Colòmbia ocorre un 
procés de “reparamilitarització” evidenciat en l'existència de prop de 100 nous grups de paramilitars 
que operen en uns 250 municipis del país, sumant més de 10.000 integrants captats d'entre els 
desmobilitzats, que estan rodejant els territoris abandonats per les antigues agrupacions paramilitars 
desmobilitzades. A més han qüestionat l'eficàcia de la llei de Justícia i Pau, ja que els caps 
paramilitars van ser extraditats a EUA per a respondre per delictes de narcotràfic, sense que abans 
revelessin la veritat dels milers de crims comesos per ells a Colòmbia, com tampoc la seva obligació de 
retornar els béns i les terres que van usurpar als camperols, les quals continuen en el seu poder i que 
podrien arribar als sis milions d'hectàrees. També que fins a la data no hi ha una sola sentència en 
ferm contra els paramilitars malgrat haver confessat l'assassinat de 24.000 persones, creant amb això 
un fenomen d'impunitat absoluta. El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Nuevo Herald, 
Caracol – Radio, BBC, Presidencia, ABN, 19 – 25/09/09 

La profunda crisi institucional de l'Estat colombià, agreujada per les actuacions il·legals del 
Departament Administratiu de Seguretat (DAS) en els últims cinc anys, que van des de seguiments i 
escoltes telefòniques sense ordre judicial, contra la Cort Suprema de Justícia (CSJ) i centenars de 
persones entre activistes de drets humans, dirigents polítics d'oposició, periodistes, líders sindicals i 
algunes instàncies diplomàtiques com funcionaris de l'ambaixada d'EUA a Bogotà, de l'ONU; així com 
els nexes d'alguns dels seus directors amb caps del paramilitarisme, són el motiu per al president 
Álvaro Uribe que ordenés la liquidació del DAS i la creació d'un nou organisme d'intel·ligència “civil”, 
que s'encarregarà d'assumptes de seguretat estratègica, el qual haurà d'estar en funcionament a partir 
de l’1 de gener del pròxim any i dependrà directament del president de la República. Aquest nou 
organisme continuarà manejant la funció d'Estrangeria mentre que la de Policia Judicial i relació amb 
INTERPOL seran transferides a la Policia Nacional. Entretant, la Relatora Especial sobre la situació 
dels defensors dels drets humans de l'ONU, Margaret Sekaggya, va expressar la seva preocupació per 
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les amenaces, fustigació i persecució, que no cessen, contra membres d'organitzacions socials, al 
mateix temps que va denunciar la participació directa i de vegades la complaença de la Força Pública 
i del Govern en aquests comportaments delictius dels drets humans. Per la seva banda, des d'altra 
instància de l'ONU, l'Alta Comissionada per als Drets Humans, Navi Pillay, va demanar al president 
Uribe aclarir els seguiments il·legals a funcionaris de l'organització per part del DAS, ocorreguts 
durant la visita del Relator Especial de l'ONU per als pobles indígenes realitzada el 2005. D'altra 
part, la Cort Suprema de Justícia va decidir per unanimitat que els congressistes vinculats amb grups 
armats il·legals haurien de respondre per delictes de lesa humanitat que hagin comès aquests grups 
delinqüents. Referent a això el President d'aquest Alt Tribunal, Magistrat Augusto Ibáñez va explicar 
que la nova jurisprudència permet distingir i aplicar, sota estàndards internacionals, els crims de lesa 
humanitat i els crims de guerra, com també els conceptes d'aparells “armats de poder i els aparells 
armats de guerra”, tal com ho estableixen els Tractats Internacionals de drets humans i els Convenis 
de Ginebra, subscrits per Colòmbia i als quals està obligada a complir i acatar. El Magistrat va 
puntualitzar que “l'aparell de guerra” funciona no només amb autors materials directes, sinó també 
amb assenyaladors o autors intel·lectuals. Aquesta decisió implica que la CSJ revisarà la totalitat dels 
processos que han estat al seu càrrec i els quals ha manejat la Fiscalia, entre els quals es troben 
connotats polítics de l’ “uribisme” i el cosí del president, Mario Uribe Escobar. El Tiempo, El 
Espectador, Telesur – Tv, Voz, Caracol – Radio, Presidencia, 19 – 25/09/09 
 
En el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, els cancellers d'Equador, Fander Falconí i 
de Colòmbia, Jaime Bermúdez, i després de tres dies d'intenses negociacions, van anunciar l'acord dels 
dos països de reprendre relacions diplomàtiques a nivell d'Encarregats de Negocis, a partir del mes 
d'octubre. Aquest és un pas important cap al restabliment total de les relacions colombiano–
equatorianes, suspeses tan bon punt el president Uribe va ordenar l'atac en sòl d'Equador a un 
campament de la guerrilla de les FARC, violant amb això la sobirania nacional del país veí. L'acord 
contempla el compromís explícit del Govern de Colòmbia de no tornar a realitzar operacions militars o 
de seguretat en territori equatorià i del Govern d'Equador de no tolerar la presència de grups armats 
irregulars en el seu territori i que qualsevol incursió armada serà repel·lida per la força. A més l'acord 
contempla que els processos judicials iniciats per Equador contra Colòmbia, continuaran el seu tràmit 
en la Cort de l'Haia i Washington, pels danys causats per les fumigacions en la frontera i la mort d'un 
ciutadà equatorià durant el bombardeig al campament de Raúl Reyes. L'acord expressa també que 
Colòmbia no accepta la competència de la justícia equatoriana contra funcionaris públics, processats 
pel bombardeig, mentre que Equador es manté en el respecte a l'autonomia del seu sistema judicial. 
Finalment es van comprometre a reactivar la Comissió Binacional de Frontera (COMBIFRON), i 
ampliar els mecanismes de coordinació i comunicació entre les autoritats civils, militars i de policia. 
D'altra part, l'ambaixador d'EUA a Colòmbia, William Brownfield, va assegurar que l'acord militar 
entre el seu Govern i el de Colòmbia no serà publicat fins que no se signi. En una clara referència al 
compromís del president Uribe a la cimera d’UNASUR a Bariloche, de compartir l'acord d'instal·lació 
de set bases d'EUA a Colòmbia amb els altres països, assumpte que va incomplir en la Cimera del 
Consell de Defensa Sud-americà (CDS) de Quito. El diplomàtic va assegurar que la pràctica 
diplomàtica estableix que els acords bilaterals no es fan públics, però que EUA deixa en mans de 
Colòmbia el poder fer-ho. Va agregar que EUA té 119 acords similars amb altres països i que no han 
tingut cap inconvenient. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Herald, BBC, Telesur – Tv, Mi Punto, 
Librered, El Comercio – Ecuador, El Universo – Ecuador, 19 – 25/09/09 

 

 


